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Ըստ ՀՀ ԿԸՅ Երեւանի ժամով առաւօտեան 3:35ին տրամադրած թիւերուն, որ հիմնուած է 2010ի վրայ 1312ի տեղամասերու քուէներու մշակումի տուեալներուն վրայ, ԱԺ ընտրութիւններու արդիւնքները հետեւեալներն են.
Իմ Քայլը Դաշինք 70.32% - ԲՀԿ 8.33% - ԼՀԿ 6.38%
- ՀՀԿ 4.49 % - ՀՅԴ 4.10%
Մնացեալ մասնակիցներուն ապահոված արդիւնքները
անցած չեն 2%
Հաշուարկումը կը շարունակուի: Պաշտօնական արդիւնքները այսօր:

î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.

Հայրենի Èáõñ»ñ

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Հայաստանը Նոր Խորհրդարան Ընտրեց

Իսրայէլի Սպառնալիքները Պէտք Է
Խթան Հանդիսանան Կառավարութեան
Նախնական Տուեալներով Ընտրութիւններուն Մասնացած Է Ընտրելու Իրաւունք
Շուտափոյթ Կազմաւորման. Ամալ
Ունեցող Քաղաքացիներուն 48.63 Տոկոսը
Շարժումի Երեսփոխան

Երէկ Հայաստանի մէջ տեղի ունեցաւ Ազգային
ժողովի արտահերթ ընտրութիւններու քուէարկութիւնը: Արդարրեւ Դեկտեմբեր 9ին՝ առաւօտեան
ժամը 08:00ի դրութեամբ, բացուած են Հանրապետութեան ողջ տարածքին ձեւաւորուած 13
ընտրատարածքներու 2010 տեղամասերը:
Քուէարկութիւնը աւարտած է ժամը 20:00ին,
որմէ ետք սկսած է ձայներու հաշուարկը:
Խորհրդարանական արտահերթ ընտրութիւններուն մասնակցած է 11 քաղաքական ուժ՝ 9 կուսակցութիւն եւ 2 դաշինք: Մասնակցող ուժերն են՝ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութիւնը,
«Քաղաքացիի որոշում» սոցիալ-դեմոկրատական
կուսակցութիւնը, Հայ յեղափոխական դաշնակցութիւն կուսակցութիւնը, «Իմ քայլը» կուսակցու-

թիւններու դաշինքը, «Լուսաւոր Հայաստան» կուսակցութիւնը, «Քրիստոնէա-ժաղովրդական վերածնունդ»
կուսակցութիւնը, «Ազգային յառաջընթաց» կուսակցութիւնը, «Մենք» դաշինքը, «Օրինաց Երկիր» կուսակցութիւնը, «Սասնայ ծռեր» կուսակցութիւնը եւ
«Բարգաւաճ Հայաստան» կուսակցութիւնը:
Համաձայն ՀՀ ոստիկանութեան տուեալներուն՝
ընտրողներու ընդհանուր թիւը 2 միլիոն 573 հազար
779 է:
Տեղամասային ընտրական յանձնաժողովի անդամներու թիւը 12,549 է, Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ հաշուառում չունեցող ընտրողներու
թիւը` 206, ընտրական տեղամասեր գործուղուող
ոստիկանութեան ծառայողներու թիւը՝ 480, եւ բուժում իրականացնող բժշկական հաստատութեան
մէջ գտնուող ընտրողներու թիւը 844 է:

Իսրայէլի սպառնալիքները պէտք է խորքին մէջ
խթան հանդիսանան վերջ դնելու կառավարութեան
կազմաւորման մէջ առկայ փակուղիին: Այս մասին,
ինչպէս կը յայտնէ ազգային լրատուական գործակալութիւնը, կը հաղորդէ Ամալ շարժումի երեսփոխան Ալի Պազզին:
Պազզի, խօսելով Սուրի Պուրճ Քալաուէյի շրջանին մէջ ոգեկոչումի արարողութեան ժամանակ,
Իսրայէլի գործողութիւնները բնութագրեց որպէս
երկրի ներքին ճգնաժամէն փախչելու փորձ: Ան կոչ
ուղղեց Լիբանանին՝ օգտագործելու այս հնարաւորութիւնը եւ վերջ դնելու կառավարութեան կազմաւորման մէջ առկայ փակուղիին:

Պասիլ Մեկնեցաւ Մարոք՝
Մասնակցելու Գաղթի Հետ Կապուած
Խորհրդաժողովին

Խորհրդարանական Արտահերթ Ընտրութիւնները Ընթացան
Բնականոն Հունով. ԿԸՅ
«Արմէնփրես»ի
հաղորդմամբ`
ընտրական
երկար օրուայ կիսուն ԿԸՀի մէջ ընտրութիւններու
ընթացքի կապակցութեամբ հրապարակումին
Խորհրդարանական Արտահերթ Ընտրութիւնները
Ընթացան Բնականոն Հունով ըսաւ Կեդրոնական
ընտրական յանձնաժողովի նախագահ Տիգրան
Մուկուչեանը:
Խորհրդարանական արտահերթ ընտրութիւններուն մասնակցող կուսակցութիւններու, կուսակցութիւններու դաշինքներու ընտրական ցուցակներուն
մէջ ընդգրկուած են 1444 թեկնածուներ: Ընտրութիւններուն մասնակցող կուսակցութիւններու, կուսակցութիւններու դաշինքներու 4ի համապետական
ընտրական ցուցակներու երկրորդ բաժնին մէջ
ընդգրկուած են վերջին մարդահամարի տուեալներով աւելի մեծ թիւով մշտական բնակչութիւն ունե-

ցող առաջին չորս ազգային փոքրամասնութիւններու
ներկայացուցիչներ` ընդհանուր թիւով 12 թեկնածուներ:
Մուկուչեանի խօսքով` ՀՀի մէջ քուէարկութիւն
ապահովելու նպատակով կազմաւորուած են 2010
ընտրատեղամասեր, անոնցմէ 12ը կազմաւորուած
են քրէակատարողական հիմնարկներու մէջ: Եւ
համաձայն Ընտրական օրէնսգիրքի պահանջներուն՝ բացուեցան երէկ, սակայն աւելի ուշ ժամու:
Թիւով 41 տեղամասային ընտրական յանձնաժողովներու մէջ քուէարկութիւնը կը կազմակերպեն նաեւ
շրջիկ արկղերու միջոցով: Սահմանուած կարգով
եւ ժամկէտներով բացուած են մնացած բոլոր 1998
տեղամասային կեդրոնները հաստատած է Մուկուչեան:

¾ç 02

Արտաքին գործոց նախարարի պաշտօնակատար Ժպրան Պասիլ Կիրակի ուղղուեցաւ Մարոք՝
մասնակցելու գաղթի հետ կապուած խորհրդաժողովին: Այս մասին արտաքին գործոց նախարարութեան մօտ աղբիւր մը հաւաստեց «The Daily Star»ին:
Պասիլ պիտի մասնակցի Մարրաքեջի մէջ տեղի
ունենալիք խորհրդաժողովին, ուր ինքը, այլ
նախարարներ, ներկայացուցիչներ եւ պետութիւններու ղեկավարներ պաշտօնապէս պիտի ընդունին
Ապահով, կարգաւորուած եւ կանոնաւոր գաղթի
համաշխարհային համաձայնագիրը՝ ըստ Միացեալ
ազգերու կազմակերպութեան պաշտօնական կայքէջին:

¾ç 02
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¾ç 01

Խորհրդարանական Արտահերթ Ընտրութիւնները Ընթացան
Բնականոն Հունով. ԿԸՅ
Ըստ ԿԸՅ Ընտրութիւններուն դիտորդական
առաքելութիւն կ'իրականացնեն թիւով 8 միջազգային եւ օտարերկրեայ կազմակերպութիւններու
505 միջազգային դիտորդները եւ 17813 տեղական
դիտորդներ, որոնք կը ներկայացնեն քսաներկու
տեղական հասարակական կազմակերպութիւններ:
Այցելուի կարգավիճակով քուէարկութեան ընթացքին հետեւելու իրաւունք ստացած են 77 օտա-

րերկրեայ քաղաքացիներ:
Ընտրութիւնները լուսաբանելու նպատակով
հաւատարմագրուած են 70 լրատուամիջոցներու
1200 ներկայացուցիչներ եւ 31 օտարերկեայ
լրատուամիջոցներու 80 ներկայացուցիչներ: «Այս
պահուն ընտրութիւնը կ'ընթանայ բնականոն հունով»,- եզրափակեց Մուկուչեանը:

Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ Հոգեհանգիստ Սպիտակի Երկրաշարժի 30րդ Տարելիցին Առիթով

ԱԺ Արտահերթ Ընտրութիւններու Անկախ Դիտարկումի Նպատակով Մարդկային
Իրաւունքներու Պաշտպանի Ներկայացուցիչները Գործուղուած Են Մարզեր

Դեկտեմբեր 9ին՝ ՀՀ Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրութիւններու օրը, Մարդու իրաւունքներու
պաշտպանի աշխատակազմը գործեց առաւօտեան
կանուխ ժամերէն։
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, ՄԻՊ
գրասենեակէն տեղեկացուցած են, թէ ստեղծուած է

աշխատանքային խումբ, որ ընտրական գործընթացի անկախ դիտարկում կ'իրականացնէ ինչպէս
աշխատակազմի կեդրոնական, այնպէս ալ Շիրակի, Գեղարքունիքի եւ Սիւնիքի մարզային ստորաբաժանումներուն մէջ:
Նշուած մարզերէն բացի՝ աշխատանքային
խումբի ներկայացուցիչները գործուղուած են նաեւ
այլ մարզեր՝ ընտրական իրաւունքներուն առնչուող
հաւանական բողոքները տեղնուտեղը ուսումնասիրելու եւ ըստ անհրաժեշտութեան արագ արձագանգելու նպատակով:
Առանձին ուշադրութեան ներքոյ եղած են
լրագրողներու եւ դիտորդներու աշխատանքին
առնչուող հարցերը:
Ընտրական իրաւունքներու իրականացման առընչըւող բողոքները կամ ահազանգերը Պաշտպանի
աշխատակազմ կարելի եղած է ուղղել թէժ գիծի
հեռախօսահամարներով:

Կիրակի, 9 Դեկտեմբեր 2018ին յաւարտ սուրբ եւ
անմահ պատարագին, նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա. վեհափառ հայրապետին, Անթիլիասի Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ տեղի
ունեցաւ հոգեհանգստեան հանդիսաւոր պաշտօն,
1988 թուականին Հայաստանի Սպիտակ քաղաքին
մէջ ահաւոր երկրաշարժին զոհ գացած բազմահազար հայորդիներու հոգիներուն համար։ Հոգեհանգստեան արարողութեան ընդմէջէն հոգեւորականաց դասը ու բոլոր հաւատացեալները աղօթք
բարձրացուցին առ Աստուած, որ պահպանէ ու զօրացնէ Հայաստան աշխարհը եւ Իր հովանին անպակաս ընէ անոր, Արցախին ու Սփիւռքին վրայէն։
Յայտնենք, որ հոգեհանգստեան պաշտօն կատարուեցաւ նաեւ մեր թեմերու բոլոր եկեղեցիներէն
ներս։

Ասոնք Պէտք Է Ընտրութիւններ
Ըլլան Ապագայի Համար. Նախագահ
Արմէն Սարգսեան Մասնակցեցաւ
Քուէարկութեան
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ
Արմէն Սարգսեան, որ ԱԺ արտահերթ ընտրութիւններուն կատարեց իր քուէարկութիւնը, մաղթեց, որ
ընտրութիւնները անցնին ազատ ու անկախ:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, նախագահ
Արմէն Սարգսեան, որ քուէարկութեան եկած էր
տիկնոջ՝ Նունէ Սարգսեանի հետ, իր քաղաքացիական պարտքը կատարեց 9/59 ընտրատեղամասին
մէջ:
«Ես ուզում եմ շնորհաւորել ՀՀ բոլոր քաղաքացիներին այս օրուայ առթիւ: Սա կարեւոր օր է,
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Մարգարիթա Իսահակ
Միքայէլեան
Մարգարիթա Իսահակ Միքայէլեան (30
Օգոստոս 1927, Մոսկուա, Ռուսիա – 10 Դեկտեմբեր
2004, Մոսկուա, ՌԴ), թատրոնի եւ ֆիլմի հայ
բեմադրիչ, սենարիստ, ֆիլմի բեմադրիչ Սերգէյ
Միքայէլեանի կինը։
Ծնած է 1927 թուականին Մոսկուա։ 1952 թուա-

կանին աւարտած է Մոսկուայի Ա. Լունաչարսկի
անուան Թատերական արուեստի պետական
հիմնարկի (ԳԻՏԻՍ) բեմադրիչի բաժինը։ 1951
թուականէն ներկայացումներ բեմադրած է Սարատովի, Կորքիի, Մոսկուայի «Սովրեմեննիկ» եւ
այլ թատրոններու մէջ։ 1953-1956 թուականներուն
եղած է Թաշքենթի Օսթրովսքիի անուան գեղարւեստա-թատերական հիմնարկի դերասանական
դասընթացքներու ղեկավարը։ Բեմադրած է շարք
մը ներկայացումներ ուզպեքական թատրոններուն
մէջ։ 1966-1982 թուականներուն աշխատած է
Մոսկուայի «Սատիրա» թատրոնին մէջ որպէս
բեմադրիչ։
Մահացած է 2004 թուականին։ Թաղուած է
Պերետելկինսկի գերեզմանոցը:
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Հայրենդարձներ

«Սէրը Հայրենիք Բերաւ Ինծի…». Շանթ Քիրմիզեան

ՍԵՒԱԴԱ ՍԱՖԱՐԵԱՆ

Ամերիկահայ գործարար, արտադրող, Հայաստանի մէջ «Դառգեթ» գարեջուրի գործարանի տնօրէն
Շանթ Քիրմիզեան «Հայերն այսօր»ի հետ զրոյցին
անդրադարձած է հայրենադարձուելու իր պատմութեան, Հայաստան-Սփիւռք գործակցութեան, կինտղամարդ յարաբերութիւններուն, ինչպէս նաեւ խօսած է
յայտնի երգչուհիի ամուսին ըլլալու առաւելութիւններուն եւ դժուարութիւններուն մասին:
-Ողջոյն, Շա՛նթ, կը խնդրէի` խօսիք Ձեր արմատներուն մասին:
– Ողջոյն: Ծնած եւ մեծցած եմ ԱՄՆի Տիտրոյթ
քաղաքը: Ընտանիքս կը սերի Կիլիկիոյ Ալեքսանդրետտա քաղաքի Իսքենտերուն շրջանէն եւ
Խարբերդէն:
– Եր՞բ որոշեցիք առաջին անգամ գալ Հայաստան եւ ինչո՞ւ:
– Ծնելով եւ մեծնալով ԱՄՆի մէջ եւ ապրելով
Հայաստանէն հեռու` կու գայ օր մը, երբ դուն քեզի
հարց կու տաս` ո՞վ եմ ես: Այդ հարցը ինծի
Հայաստան բերաւ: Այնպիսի զգացողութիւն ունէի,
կարծես անցեալին նաեւ եկած էի հայրենիք:
– Շա՛նթ, ինչպէ՞ս կը գնահատէք ՀայաստանՍփիւռք յարաբերութիւնները, ի՞նչ համակարգեր
կ’առաջարկէք
յաջող
հայրենադարձութիւն
կազմակերպելու հարցով:
– Բաւական աշխատանք տարուած է այս
տարիներուն ընթացքին, բայց դեռ շատ ընելիքներ
ալ կան, որոնք պէտք է իրագործուին եւ կեանքի
կոչուին: Իմ կարծիքովս՝ Սփիւռքը Հայաստանի
համար մեծ ներուժ է, եւ հակառակը` Սփիւռքն ալ
ունի նոր Հայաստան, որուն կրնայ վստահիլ ու
ապաւինիլ: Կը ցանկայի, որ PR քաղաքականութիւնը
սփիւռքահայութեան եւ հայրենադարձութեան
հարցերուն մէջ աւելի ճկուն ըլլար:
Ինծի համար Իսրայէլի անցած ճանապարհը
(հայրենադարձութեան եւ սփիւռքի` իր հայրենակիցները ընդելուզելու առումով) կը համարուի
յաջողած տարբերակ եւ համակարգ: Բացի ատկէ՝
այդ երկիրը կրցած է տարիներու ընթացքին
Սփիւռքի ներուժը օգտագործել երկրի տնտեսական
եւ քաղաքական տարբեր ոլորտներու մէջ:
-2013 թուականին հայրենադարձուեցաք,
այնուհետեւ ամուսնացաք: Դժուար չէ՞ր ԱՄՆի
մէջ ազատ կեանք վարելէ ետք երկիր ու միջավայր փոխել եւ ամուսնանալ սիրուած եւ ճանչցըւած երգչուհի Յասմիկ Կարապետեանի հետ:
– Սկսիմ անկէ, որ այդ տարի եկայ Հայաստան
Սեպտեմբեր 21ին` անկախութեան օրը: Առիթը
Յասմիկի երգի անդրանիկ ելոյթն էր: Այնպէս եղաւ,
որ որոշ ժամանակ մնացի Երեւանի մէջ եւ ամիսներ
անց ամուսնացայ Յասմիկին հետ: Բնականաբար,
առաջին օրերը դժուար էին, սակայն ժամանակի
ընթացքին յաղթահարեցի բոլոր դժուարութիւն-

ները:
Ինչ կը վերաբերի Յասմիկի ճանաչուածութեան,
կրնամ ըսել, որ հիմնական խնդիրը ինծի հասարակական վայրերու մէջ անմիջապէս ճանչնալն էր.
սկզբնական շրջանին ատիկա անսովոր էր, բայց
ատոր ալ յարմարեցայ: Տիտրոյթ քաղաքին մէջ
ինչ-որ չափով ես եւս ճանչցուած էի, քանի որ կը
զբաղէի երաժշտական արտադրութեամբ, քաղաքական պլոկ ստեղծած էի եւ ունէի SOUNDKODE
բեմական անունը:

– Շա՞տ բան փոխուեցաւ Ձեր դուստր` Տաթեւի
ծնունդէն ետք, աշխարհընկալման ինչպիսի՞
զարգացումներ ապրեցաք: Ի՞նչ ծրագիրներ
ունիք Տաթեւի ապագայի հարցով:
-Բնականաբար, երեխան հիմնովին կը փոխէ
աշխարհընկալման չափորոշիչները: Զոյգը կը
դառնան աւելի զգուշաւոր եւ պատասխանատու: Ի
հարկէ, արհեստավարժ մասնագէտ դառնալու
համար, թերեւս, Տաթեւը ուսումը ստանայ եւրոպական կամ ամերիկեան յառաջատար համալսարաններու մէջ, բայց ամէն ինչ պիտի ընեմ, որ դուստրս
ապրի Հայաստանի մէջ:
– Շա՛նթ, հնարաւո՞ր է օր մը տեսնենք Ձեզ
երգարուեստի դաշտին մէջ:
– Յաճախ մտածած եմ այս հարցին շուրջ: Ես
եւ Յասմիկը կը մտածենք, որ յառաջիկային կարելի
է հանդէս գալ զուգերգով. ես երգեմ արեւմտահայերէն, Յասմիկը` արեւելահայերէն, կը կարծեմ`
հետաքրքրրական լուծում կ’ունենայ:
-Շա՛նթ, տեղեակ եմ, որ դեռեւս 2001 թուականէն հաւնած էք Յասմիկը, փաստօրէն, տարիներ անց Ձեր երազը կատարուեցաւ, եւ այսօր
Յասմիկը Ձեր կինն է: Տղամարդու յաջողութիւններուն մէջ արդեօք կնոջ դերը մե՞ծ է:
– Ես հաւատացի իմ հաւատքիս եւ երազիս:
Սէրը ինծի հայրենիք բերաւ: Ես դեռ այդ ժամանակ
կ'ըսէի ազգականներուս եւ ընկերներուս, որ եթէ
ես օր մը իրական կեանքիս մէջ տեսնեմ Յասմիկը,
պիտի ամուսնանամ հետը: Փաստօրէն, անցան
տարիները, եւ այսօր ան իմ օրինական կինն է`
Յասմիկ Քիրմիզեանը:
– Ի՞նչ կը կարծէք, այն հայ զոյգերը, որոնք
կազ-մըւած են հայաստանցիներէ եւ սփիւռքահայերէ, շա՞տ կը հանդիպին խոչընդոտներու
մշակութային տարբերութիւններու առումով:
– Բնական կը համարեմ, որ պէտք է ըլլան
տարբերութիւններ: Օրինակ` ես ծնած եւ մեծցած
եմ Միացեալ Նահանգներու մէջ, իսկ Յասմիկը`
Հայաստանի մէջ: Շատ ու շատ հարցերով ես աւելի
ազատ կը մտածեմ ու չունիմ բարդոյթներ: Մենք
իրարմէ շատ բան պիտի սորվինք այս տարիներու
ընթացքին: Բնական կը համարեմ նաեւ, որ
ընտանիքէն ներս կ'ըլլայ առողջ վիճաբանութիւն,
որ կրկին կու գայ մտածելակերպի տարբերութենէն:
Այնուամենայնիւ, հասկցայ, որ կեանքի կարեւոր
հարցերուն մէջ մենք նման ենք իրար. ինչ ըսել է

սէր, ընտանիք, մարդկային ազնուութիւն, աշխարհի նկատմամբ մեր պատկերացումները եւ այլ
հարցեր:

-Կը պատմէ՞ք «Դառգեթ» գարեջուրի գործարանին մասին, եւ կա՞ն այլ հայրենադարձներ,
որոնք եւս կ'աշխատին այդտեղ:
– Այս շրջանին մօտ 90 վայրեր կ'օգտուին մեր
գարեջուրէն: Ներկայիս կը ծաւալենք աշխոյժ
գործունէութիւն առեւտուրի եւ PR առումներով,
արտասահմանեան շարք մը գործընկերներ ունինք, որոնց հետ աշխուժօրէն կը գործակցինք:
Սփիւռքահայ աշխատող եւս ունինք, ան քանի մը
տարի առաջ հայրենադարձած է Սուրիայէն: Հայաստան ներդրումներու առումով շատ բաց է եւ
հեշտ, այդ իսկ պատճառով Սփիւռք ապրող մեր
հայրենակիցներուն կոչ կ'ընեմ, որ անպայման
կատարեն իրենց առաջին գործարար քայլերը
հայրենիքի մէջ:

«Հայերն Այսօր»
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Դեկտեմբեր 2-3 ՀՀ գիւղատնտեսութեան նախարարի պաշտօնով Գեղամ Գէորգեանը առաջին
անգամ ըլլալով Արցախ է: Ան ժամանած է ոլորտի
պատասխանատուներէն կազմուած պատուիրակութեամբ: Արցախցի գործընկերոջ հետ «Տոհմային կայան» հասած է՝ անասնաբուծութեան ոլորտին մէջ Արցախի փորձով հետաքրքրուած: Փորձը
արդէն մօտ 10 տարուան ճամբայ անցած է: Պետական միջոցներով՝ մեկնարկը տրուած է բարձր
մթերատուութեան կենդանիներու ներկրումէն եւ
անոնք՝ տեղական կլիմայական պայմաններուն
յարմարեցնելէ, շարունակուած՝ որպէս տեղական
հօտի բարելաւման ծրագիր: Հետեւաբար, ներկըրւածէն կրկնակի թիւով կենդանիներ արդէն արտօնեալ պայմաններով մասնաւոր ագարակատէրերուն տրամադրուած են՝ տեղական նախիրի մէջ
խառնածիններու թիւը հասցնելով մի քանի հազարի: Արցախի գիւղատնտեսութեան նախարարի
տեղակալը մթերատուութեան վիճակագրութեան
դրական շարժը անմիջականօրէն այս ծրագիրին
հետ կը կապէ: «Եթէ 2010ին Արցախի մէջ մէկ կովի

միջին կաթնատուութիւնը տարուայ կտրուածքով
կը կազմէր 1630 լիթր, ապա այժմ մէկ կովի միջին
կաթնատուութիւնը 2350 լիթրի հասած է, իսկ
խառնածին կենդանիները, որոնք տեղական կլիմային շատ աւելի լաւ յարմարած են, անզէն աչքով
ալ կը տարբերին արցախեան կենդանիներէն»,պնդումը թիւերու եւ փաստերու կը վերածէ Արցախի գիւղատնտեսութեան նախարարի տեղակալ
Տիգրան Առստամեանը: Իրենց տեսածէն հիւրերն
ալ տպաւորուած են: Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ ալ տեղական հօտի բարելաւման
ծրագիրները օրակարգի վրայ են: Արցախի մէջ
գործող տոհմային կայանը կրնայ ոչ միայն
օրինակ, այլեւ գործընկեր ըլլալ: «Մենք եւս ունենք
տեղական հօտը բարելաւելու ծրագրեր: Նախատեսում ենք մթերատուութեան բարձր ցուցանիշներ
ունեցող ցեղատեսակներ ներկրել: Եթէ Արցախում
դրական փորձը արդէն կայ, իսկ դրանում անձամբ
համոզուեցինք, ինչու չօգտագործել նաեւ Արցախի
փորձը, նաեւ կարող ենք Արցախում աճեցուած
կենդանիներն օգտագործել եւ ոչ թէ միայն արտերկրից ներկրել»,- կը կարեւորէ ՀՀ գիւղատնտեսութեան նախարարի պաշտօնակատար Գեղամ
Գէորգեան:
Այցելութեան յաջորդ հասցէն Հադրութի շրջանն
էր, Տող գիւղը: Ահաւասիկ այստեղ կ'արտադրուի
յայտնի Քաթարօ գինին: Ի՞նչ պայմաններու մէջ
կ'աշխատին, ի՞նչպէս կը պահպանուի արտադրանքը: Որպէս փոքր տնտեսութեան օրինակ՝

Հայաստան-Արցախ Գիւղատնտեսութիւնը Պէտք Է
Ընդհանուր Ջանքերով Զարգացուի
այստեղ ամէն ինչ կը հետաքրքրէ հիւրերը: «Ոգելից
խմիչքների արտադրութիւնը մեր գիւղատնտեսական արտադրանքի մի զգալի մասն է ապահովում:
Ծրագրում ենք աւելի զարգացնել այդ ուղղութիւնը,
նաեւ միջազգային շուկայում ամրապնդուելու ծրագրեր կան,- կը մանրամասնէ Գեղամ Գէորգեան:Այդ ճանապարհին նաեւ անելիքներ, խնդիրներ
կան: ՀՀ գիւղնախարարութիւնն արտադրողներին
եւ վերամշակողներին օժանդակելու գործիքներ
ունի, տեղեկացել եմ, որ Արցախում եւս աջակցութեան ծրագրեր կան: Այնպէս որ, լաւատես եմ»:

Յաջողած օրինակներէն մէկն ալ Քաթարօ գինին
է: Հիւրերը համտեսեցին, հաւնեցան, արտադրողին
ալ առաջարկեցին արտադրութիւնը ընդլայնել:
Գործարանը ունեցած հնարաւորութիւններով
կրնայ տարեկան 100 հազար շիշ գինի թողարկել:
Գործարանի տնօրէն Կրիկորի Աւետիսեան չի
թաքցներ, որ ընդլայնման հեռանկարը կայ:
Սկսած է ամենակարեւորէն՝ այգիներու ընդլայնումէն: «Սպառումի հետ կապուած դժուարութիւններ
չկան: Մօտ մէկ տասնեակ երկիրներուն մէջ արդէն
հասցուցած ենք մեր արտադրանքը ներկայացնել:
Հաւնած են: «Քաթարօ» գործարանը այս պահուն
կրնայ տարեկան 100 հազար շիշ արտադրանք
տալ, բայց դեռ չենք հասած այդ մակարդակին.
խնդիրը որակեալ հումքի պակասն է: Անոր համար
ալ որոշած ենք մեր խաղողայգիները ընդլայնել:
Նոր այգիներ տնկած ենք, որոնք 3-4 տարի ետք
բերքի տակ կ'ըլլան»:

Քննարկումները, արդէն փողկապներով, շարունակուած են Ստեփանակերտի մէջ: Ընդգծուած
է առկայ հնարաւորութիւնները գոյքագրելու, քարտէսագրելու եւ ընելիքներն ու ծրագրերը համապատասխանեցնելու անհրաժեշտութիւնը: Արցախը իր գիւղատնտեսական ներուժով կրնայ

հայկական իրականութեան մէջ ներկայիս ունեցածէն աւելի ծանրակշիռ տեղ գրաւել: Անասնապահութեան եւ անասնաբուժութեան, հակահամաճարակային միջոցառումներու կազմակերպման
ու կանոնակարգման հարցերուն մէջ կապերը ոչ
թէ պարզապէս նախարարներու կամ փոխնախարարներու, այլեւ որոշակի ոլորտի մէջ աշխատող
մասնագէտներու միջեւ պէտք է ըլլան, կարեւորած
է Արցախի գիւղատնտեսութեան նախարար Ժիրայր Միրզոյեանը: Գեղամ Գէորգեանն ալ իր
հերթին ընդգծած է բոլոր ծրագիրները համատեղ
մշակելու, համատեղ իրականացնելու անհրաժեշտութիւնը: Ընդհուպ մինչեւ տարբեր ոլորտներու
մէջ մասնագէտներու բաշխումը, նոյնիսկ մասնագէտներու պատրաստումն ու վերապատրաստումը:
Նեղ կազմով հանդիպումէն ետք քննարկումները
շարունակուած են ընդլայնուած կազմով: Աւելի
ուշ, ՀՀ գիւղատնտեսութեան նախարարի պաշտօնակատարը ընդունած են Արցախի նախագահ
Բակօ Սահակեանը եւ պետական նախարար Կրիկորի Մարտիրոսեանը:

Բանակցութիւնները՝ Պատերազմի Այլընտրանք
Դեկտեմբեր 5ի ուշ երեկոյեան Միլանի մէջ
կայացած է ՀՀ արտաքին գործոց նախարար
Զոհրապ Մնացականեանի եւ Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարար Էլմար Մամետիարովի
հերթական հանդիպումը: Հանդիպումին նախորդած են նախարարներու հանդիպումները ԵԱՀԿ
Մինսքի խումբի համանախագահներուն հետ:
Առայժմ Երեւանէն եւ Պաքուէն հանդիպումին առթիւ միայն լաւատեսական զգուշաւոր գնահատականներ կը հնչեն: Ստեփանակերտէն հնչած գնահատականն ալ, ընդհանուր առմամբ, կը
տեղաւորուի այդ տրամաբանութեան մէջ:

Զգուշաւոր Լաւատեսութիւն՝ Երեք Մայրաքաղաքներէն

Միլանի մէջ Հայաստանի արտաքին գործոց
նախարարի պաշտօնակատար Զոհրապ Մնացականեանը եւ Ազրպէյճանի արտաքին գործոց
նախարար Էլմար Մամետիարովը հանդիպեցան
երրորդ անգամ: Ստեփանակերտի ներկայացուցիչը համոզուած է, որ հակամարտութեան կողմերը շատ հարցերու մէջ ունին հակառակ տեսակէտներ, բայց կան մօտեցումներ, որոնք կրնան
ընդունելի ըլլալ բոլորին համար, եթէ նպատակը
հակամարտութեան կարգաւորումն է: «Ուժի չկիրարկումը, խաղաղ միջոցներով բոլոր վիճայարոյց
հարցերու լուծումը. ասոնք այն մօտեցումներն են,
որոնք պէտք է գերակշռող ըլլան»,- կը թուարկէ
նախագահի աշխատակազմի տեղեկատուութեան
գլխաւոր վարչութեան պետ Դաւիթ Պապայեանը:
Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին
գործոց նախարարութեան տարածած տեղեկութեան համաձայն՝ արտաքին գործոց նախարարներու հերթական հանդիպումը միտուած էր աւելի
հանգամանալից ծանօթանալու խաղաղութեան
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գործընթացի վերաբերեալ մէկզմէկու դիրքորոշումներուն ու մօտեցումներուն եւ ծաւալուած է
միտքերու օգտակար փոխանակութիւն: Արձագանգած է նաեւ Ազրպէյճանի արտաքին գործոց
նախարարութիւնը: Ըստ «Թրենտէ» լրատուական
գործակալութեան՝ Մամետիարովը նշած է, որ

Բանակցութիւնները՝ Պատերազմի Այլընտրանք
լիարժէք մասնակցութիւնը դեռ վերականգնուած
չէ: Չնայած Երեւանն ալ պարբերաբար կը պնդէ
անոր անհրաժեշտութիւնը»,- կ'ընդգծէ Արցախի
նախագահի աշխատակազմի տեղեկատուութեան
գլխաւոր վարչութեան պետը:
Այս ձեւաչափով հանդիպումները կը շարունակուին: Նախարարները պայմանաւորուեցան
յառաջիկային
շարունակել
հանդիպումները՝
պահպանելով ձեւաւորուած թափը, ըսուած է ՀՀ
արտաքին գործոց նախարարութեան տարածած
յայտարարութեան մէջ: Ազրպէյճանի արտաքին
գործոց նախարարութեան տարածած տեղեկութեան մէջ ալ ժամկէտները կը յստակեցուին,
ամենայն հաւանականութեամբ՝ արտաքին գործոց
նախարարներու
չորրորդ
հանդիպումը
կը
կայանայ 2019ի Յունուարին:

վրայ հրադադարի ռեժիմի խախտման դէպքերու
եւ հաղորդուող կորուստներու էական նուազումը,
ինչը յաջորդած է Տուշամպէի մէջ ՀՀ վարչապետի
պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեանի եւ Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի միջեւ կայացած

Միջնորդները Կը Վերահաստատեն՝
Խաղաղ Կարգաւորումը Այլընտրանք Չունի

երեք ժամ տեւած բանակցութիւնները կարեւոր եւ
օգտակար էին: Ստեփանակերտի մէջ ալ գնահատականները զգուշաւոր-լաւատեսականի շըրջագիծին մէջ են: «Որեւէ այսպիսի հանդիպում
մենք կ'արժեւորենք: Որովհետեւ նման հանդիպումները ցոյց կու տան, որ բանակցային գործընթացը կը շարունակուի»,- կը գնահատէ Դաւիթ
Պապայեանը: Աւելին, ակնկալելու հիմքեր այս
պահուն չկան: Բանակցային գործընթացը կը
շարունակուի թերի ձեւաչափով: «Ստեփանակերտի

Միլանի մէջ ԵԱՀԿ նախարարներու խորհուրդի
ծիրէն ներս Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարի պաշտօնակատար Զոհրապ Մնացականեանը, Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարար
Էլմար Մամետիարովը եւ ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի
համանախագահող երկիրները համատեղ յայտարարութիւն տարածած են, որով պատրաստակամութիւն յայտնած են շարունակելու աշխատանքը
ազրպէյճանա-ղարաբաղեան հակամարտութեան
խաղաղ կարգաւորման ուղղութեամբ: «Համանախագահող երկիրները ողջունած են առաջնագիծին

խօսակցութեան»,- կը նշուի յայտարարութեան
մէջ: Անոնք յորդորած են կողմերուն շարունակել
իրականացնել ձեռք բերուած պայմանաւորւածութիւնները եւ սեփական ժողովուրդներուն խաղաղութեան նախապատրաստելու միջոցներու ձեռնարկել: Համանախագահող երկիրները յոյս
յայտնած են նաեւ, որ կողմերու միջեւ արդիւնաւէտ
երկխօսութիւնը կրնայ մօտ ապագային յանգեցնել
խնդիրի կարգաւորման, նշուած է յայտարարութեան
մէջ:

Արցախի Մէջ Կայացած Են 1988ի Երկրաշարժի 30րդ Տարելիցին Նուիրուած Միջոցառումներ

Արցախցի մեծ մայրիկը գլուխը ձեռքերով
բռնած. յուշարձանը Սպիտակի երկրաշարժի զոհերու յիշատակին նուիրուած: Անիկա Ստեփանակերտի յուշահամալիրին մէջ յայտնուեցաւ 88ի
Դեկտեմբեր 7էն 1-2 ամիս անց: Ասլան Գրիգորեանը
Արցախէն Սպիտակ մեկնած փրկարարական
առաջին խումբը կը գլխաւորէր: 1988ի վերջին
արցախահայութիւնը դեռ Սումկայիթեան ջարդերէն չէր հասցուցած ուշքի գալ: Պաքուն արդէն
անթաքոյց ճնշումները սկսած էր: Կը թուէր, թէ
դիմանալը անհնար կ'ըլլայ: Փրկարար խումբերուն
անգամ դժուարութեամբ կը թոյլատրէին սահմանը
անցնիլ ու աղէտի գօտի մեկնիլ: «Հասանք հայազրպէյճանական սահման: Մի քանի ժամ այնտեղ
մնացինք: Յետոյ ձեւով մը արձակեցին: Հասանք
Սպիտակ ու մեր գլուխները բռնեցինք: Այնտեղ
հասկցանք, թէ ի՛նչ կը նշանակէ հոգիի ցաւը: Այդ
անհնար է պատկերացնել ու պատմել»,- կը պատմէ

Ստեփանակերտի բնակիչ Ասլան Գրիգորեանը:
30 տարի առաջ նոյնիսկ սգալու ժամանակ
չկար: Առաջին երեք օրը աղէտի գօտի հասած
խումբը աշխատած է առանց դադարի: «Երրորդ
օրը զգացինք, որ գլխապտոյտ կ'ունենանք: Այնքան կը տարուիս այդ գործով, որ չես հասկնար՝
գիշե՞ր է, ցերե՞կ է: Իսկ գլխապտոյտը ուրկէ՞ էր:
Յետոյ հասկցանք, որ երեք օրուան ընթացքին
կտոր մը հաց նոյնիսկ չենք կերած»,- 30 տարի անց
ալ արցունքը աչքերուն կը յիշէ Ասլան Գրիգորեանը:

պահենք՝ մեր ազնիւ կեանքով, մեր հայեցի ճանապարհով, կերտելով մեր վստահելի, մեր խաղաղ ու
պատուարժան ապագան»,- կ'ընդգծէ Արցախի
թեմի առաջնորդ Պարգեւ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսեանը:

30ամեայ ցաւի յիշատակը կանուխ առաւօտէն
Ստեփանակերտի յուշահամալիր կը բերէ արցախցիներուն: Յուշահամալիր է նաեւ Արցախի ղեկավարութիւնը՝ նախագահ Բակօ Սահակեանի

Ինչպէս երեսուն տարի առաջ, այսօր ալ Արցախի մէջ միասնականութիւնը կը համարեն բոլոր
յաջողութիւններու հիմքը: Արցախի խորհրդարանի
նախագահը նաեւ այդ կը համարէ Դեկտեմբեր 7ի
խորհուրդը: «Այս բոլոր տարիներու մեր յաջողութիւններու հիմքին այդ եղած է, որ ամենադժուար
պահերուն ազգային միասնականութիւնը մեզի
թոյլ կու տայ դիմագրաւել բոլոր դժուարութիւնները:
Եւ այս օրերուն յարգելով երկրաշարժի զոհերու
յիշատակը, մենք նաեւ այս խորհուրդը կը փոխանցենք սերունդներուն»,- յուշահամալիրին մէջ
լրագրողներու հետ զրոյցի ժամանակ ընդգծած է
Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլեանը:
Դեկտեմբեր 7ին նուիրուած միջոցառումներ
տեղի ունեցած են Արցախի բոլոր բնակավայրերուն
մէջ:
Ստեփանակերտ

գլխաւորութեամբ: Յուշահամալիրին մէջ հոգեհանգըստեան կարգ կատարուած է Արցախի թեմի
առաջնորդի ձեռամբ: Մեծ ցաւը կը պարտաւորեցնէ:
«Մենք այդ զոհերուն յիշատակը լաւագոյնս կը
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Ասոնք Պէտք Է Ընտրութիւններ Ըլլան Ապագայի Համար. Նախագահ Արմէն Սարգսեան Մասնակցեցաւ Քուէարկութեան
երբ ժողովուրդը պէտք է արտայայտի իր կամքը:
Քանի որ սա ժողովրդի կարեւորագոյն իրաւունքն
է, հետեւաբար սա տօն է: Յոյս ունեմ, որ մեզնից
իւրաքանչիւրը կը կատարի իր պարտականութիւնը՝
գալով ընտրատեղամաս ու ընտրելով: Ընդ որում,
ընտրելով ազատ, անկաշկանդ եւ անկախ»,լրագրողներու հետ զրոյցի ժամանակ ըսաւ Արմէն
Սարգսեան:
Ան յոյս յայտնեց, որ ընտրութիւնները կ'ըլլան
ազատ եւ անկախ: «Սրանք պէտք է լինեն ընտրութիւններ ապագայի համար: Իւրաքանչիւր ընտրող
պէտք է մտածի եւ դատի իր խղճով, մտածի իր

ընտանիքի, երեխաների մասին, այն պատասխանատուութեան մասին, որը կրում է: Իսկ երկրի
ապագայի համար պատասխանատուութիւն կրում
են բոլորը՝ ե՛ւ նախագահը, ե՛ւ վարչապետը, ե՛ւ Ազգային ժողովը, ե՛ւ նախարարները, բայց նախ եւ
առաջ՝ իւրաքանչիւր քաղաքացի: Սա իւրաքանչիւր
քաղաքացու համար իր պարտականութիւնն ու
պատասխանատուութիւնը ցուցադրելու պահն է:
Ուստի կրկին ուզում եմ ձեզ շնորհաւորել ընտրութիւնների առթիւ եւ մաղթել, որ ընտրութիւնները
լինեն իսկապէս ազատ եւ անկախ»,- յայտարարեց
նախագահ Սարգսեան:

Որեւէ Քուէաթերթիկ Պիտի ՉԿորսուի. Նիկոլ Փաշինեան Կոչ Ըրաւ Աշխուժօրէն Մասնակցելու Ընտրութիւններուն

ՀՀ խորհրդարանական արտահերթ ընտրութիւններուն մասնակցող «Իմ քայլը» դաշինքի
ցուցակը գլխաւորող Նիկոլ Փաշինեան Ֆէյսպուք

իր էջին վրայ կոչ ըրաւ ընտրելու իրաւունք ունեցող
քաղաքացիներուն, ըլլալ աշխոյժ եւ մասնակցիլ
քուէարկութեան:
«Նախորդ՝ 2017 թուականի ընտրութիւններին
ժամը 11:00ի դրութեամբ քուէարկութեան մասնակիցների թուի համեմատ, այս անգամ մասնակցութիւնը բաւական ցածր է: Սա, ի հարկէ, ունի իր
բացատրութիւնը, որովհետեւ նախորդ ընկերութիւններում վաղ առաւօտից գազելներն ու աւտոբուսները
հանուում էին գծերից ու մարդկանց ցուցակներով
տանում էին ընտրատեղամասեր: Ի հարկէ, նման
բան այս անգամ չի կիրառուում եւ չի կարող
կիրառուել: Ես կոչ եմ անում ակտիւ լինել, գնալ
ընտրատեղամասեր, ընդգծել քուէարկութեանը
մասնակցելու կարեւորութիւնը: Յոյս ունեմ՝ նրանք,
ովքեր Հայաստանում են, կը գնան ընտրատեղամասեր կը կատարեն իրենց ընտրութիւնը՝ նպաստ

բերելով ազատ, արդար ժողովրդավարական ընտրութիւնների կայացմանը»,- «Արմէնփրես»ի հաղորդմամբ՝ նշեց Նիկոլ Փաշինեան:
Ան ընդգծեց, որ մէկ բանի պարագային պէտք չէ
կասկածիլ՝ ընտրութիւններու արդիւնքները պիտի
ձեւաւորուին քուէարկութեան հիման վրայ, որեւէ
քուէաթերթիկ պիտի չկորսուի, պիտի չանհետանայ:
«Եթէ նման փորձ լինի, ապա խստագոյն
արձագանգ կը լինի: Մէկ անգամ եւս կոչ եմ անում
մեր քաղաքացիներին գնալ ընտրատեղամասեր:
Մինչեւ 20:00ն արդէն քուէարկած պէտք է լինէք,
յոյս ունեմ՝ տանը չէք մնայ, թէպէտ, եղանակը
բարենպաստ չէ, ամէն դէպքում, բոլոր պայմանները
ստեղծուած են, որ անցկացուեն ազատ, արդար
ընտրութիւններ: Իրացրէք ձեր իշխանութիւնը, որովհետեւ իշխանութիւնը պատկանում է ժողովրդին»,ըսաւ Նիկոլ Փաշինեան:

Կ'ակնկալեմ, Որ Օրուան Վերջը Ունենանք Աւելի Համախմբուած Հասարակութիւն. Վիգէն Սարգսեանը
Կատարեց Իր Ընտրութիւնը
Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութեան
ցուցակը գլխաւորող Վիգէն Սարգսեան յոյսով է, որ
իրենց մտահոգութիւններն ու մօտեցումները հասած են ընտրողին եւ հասարակութեան, որ կը
վստահի ՀՀԿին ու իր ձայնը կու տայ հաւասարակըշռող կարեւոր գործօնի: Ինչպէս կը հաղորդէ
«Արմէնփրես»ը, այս մասին ԱԺ ընտրութիւններուն
քուէարկութենէն ետք Վիգէն Սարգսեան ըսաւ
ընտրատեղամասի մէջ լրագրողներուն հետ զրոյցի
ժամանակ:
«Ես առաջին հերթին մեծ ակնկալիք ունիմ, որ
մեր հանրութիւնը այսօր աշխոյժ մասնակցի ընտըրութիւններուն: Սա շատ կարեւոր է, յատկապէս
երկրի համար վճռորոշ պահերուն համախմբուածութիւն պէտք է: Անկախ անկէ, թէ ո՛վ ինչ
դիրքորոշում ունի, ամենավերջին բանը, որ կարելի
է ընել, այսօր տունը նստիլն է: Պէտք է երթալ եւ
քուէարկել, կատարել ընտրութիւն, կողմնորոշուիլ
եւ գիտակցուած ձայնը տալ այն ուժին, որուն հետ
կը կապեն երկրի ապագան՝ ըլլայ գործող իշխա-

նութիւն, թէ անոր հակակշռող ուժ:
Երկրորդը՝ կ'ակնկալեմ, որ օրուան վերջը ունենանք աւելի համախմբուած հասարակութիւն: Ես
այսօր քուէարկած եմ այն Հայաստանի համար, ուր
ոեւէ մէկուն միտքով չ'անցնիր հասարակութիւնը
բաժնել սեւերու եւ սպիտակներու, քանի որ ատիկա
ուղիղ ճամբայ է դէպի ներքին թշնամիի ձեւաւորում»,- ըսաւ Վիգէն Սարգսեան:
ՀՀ ցուցակը գլխաւորող գործիչը նշեց, որ պէտք
է ունենալ ամուր, աւելի համախմբուած, աւելի արագ
թափով զարգացող երկիր: «Մեր մարտահրաւէրները
շատ մեծ են, իսկ ունեցած պաշարները՝ անոնցմէ
անհամեմատ աւելի փոքր: Ես կ'ակնկալեմ, որ
այսօրուան քուէարկութենէն ետք կ'ունենանք
երկիր, ուր գոնէ այն հարցերուն մէջ, որոնք մեզի
համար կենսական նշանակութիւն ունին՝ անվտանգութիւն, պաշտպանութիւն, արտաքին քաղաքականութիւն, մենք կը յենինք գիտելիքի, փորձի, հետեւողականութեան վրայ ու չենք ըներ քայլեր, որոնք
կրնան թուլցնել մեր դիրքերը տարածաշրջանին

մէջ»,- յայտարարեց Սարգսեանը:
Նա ընդգծեց, որ այս ընտրություններում ՀՀԿ-ն
աշխատել է քարոզչական շատ ակտիվ պաշարով,
ունեցել է ակտիվ շփումներ ընտրողների հետ և՛
հեռուստատեսության միջոցով, և՛ տեղերում, և՛
ռեյտինգային թեկնածուների միջոցով:

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Քուէարկեց Երկրի Կայունութեան, Խաղաղութեան Եւ Յառաջընթացին Համար
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ ծայրագոյն
պատրիարք եւ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մայր
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միաբաններու ուղեկցութեամբ այցելեց Էջմիածին քաղաքի 14/11 ընտրական
տեղամաս, ուր մասնակցեցաւ ՀՀ խորհրդարանական ընտրութիւններու քուէարկութեան: «Քուէարկեցինք աղօթքով մեր երկրի կայունութեան,
խաղաղութեան եւ յառաջընթացի համար, որպէսզի

մեր ժողովուրդն ապրի ապահով, անվտանգ ու
բարօր կեանքով, սիրոյ եւ միաբանութեան մէջ:
Թող Աստուած օրհնի մեր երկիրը եւ աշխարհասփիւռ
ազգս հայոց»,- «Արմէնփրես»ի հաղորդմամբ՝
քուէարկութենէն ետք լրագրողներուն հետ զրոյցի
ժամանակ ըսաւ Նորին Սրբութիւնը:
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Շոբենը՝ ճազային մեկնաբանութեամբ

• 14/12/2018 19:00
• Կարէն Դեմիրճեանի անուան մարզահամերգայն համալիր
• Լենինկրատեան 1, (+374 11) 755
502
• 50000 դրամ

Ցուցահանդէս
Մանկական
Մոխրոտիկ. երազանքներն իրակա-

Համերգ
Nemra

նանում են

• 16/12/2018 12:00, 14:00
• Պետական կամերային երաժշտական թատրոն
• Պռօշեան փող. 1-ին փակուղի, 1
շէնք, (+374 10) 588 813
• 1000 - 1500 դրամ
Մանկական զուարճալի երաժշտական ներկայացում
Հեղինակ` Ն. Քոլիատա - Բեմադրիչ՝
Գոհար Փոքրիկեան

• 10/12/2018 19:00
• Յովհ. Թումանեանի անուան Երեւանի պետական տիկնիկային թատրոն
• Սայաթ-Նովա 4, (+374 10) 520
254, (+374 10) 563 243
• 3000 դրամ
Դեկտեմբեր 10ին՝ ժամը 19:00ին, կը
սպասենք ձեզի Տիկնիկային թատրոնին
մէջ, հաւանաբար այս տարի վերջին անգամ վայելելու իրարու ներկայութիւնը։
Տեղի կ'ունենայ մեր նոր՝ «Because» երգի
առաջին կատարումը:

• 11/12/2018 19:00
• Արամ Խաչատրեան համերգասրահ
• Օփերա, Մաշտոց 46, (+374 10)
545 742
• 3000 – 15000 դրամ
ՀԱՖՆը եւ Հայաստանի մէջ Լեհաստանի Հանրապետութեան դեսպանութիւնը կը ներկայացնեն.
«Շոբենը՝ ճազային մեկնաբանութեամբ» խորագրով համերգը
Համերգին կը մասնակցի Անճէյ Եակոճինսքի եռեակը.
Անճէյ Եակոճինսքի, դաշնամուր
Ադամ Սեկելսքի, թաւջութակ
Չեսլաւ Պարթքովսքի, հարուածայիններ
Եկոր Քրիտ մենահամերգ Երեւանի
մէջ

Christmas Handmade Bazaar

• 15/12/2018 11:0016/12/2018 11:00
• Մետաքսի Ճանապարհ Հիւրանոց
• Հասցէ՝ Այգեձորի փողոց, 53/2,
Հեռ.՝ +(374 10) 265 214
•
Մուտքը ազատ է
«Ժողովրդական արուեստի հանգոյց» հիմնադրամը եւ «Մետաքսի Ճանապարհ» հիւրանոցը բոլորը կը հրաւիրեն հայկական ազգային մշակոյթէն
ներշնչուած եւ բովանդակութեամբ ժողովրդական վարպետներու եւ ինքնատիպ
հեղինակներու ձեռագործ աշխատանքներու
երկօրեայ ցուցահանդէս- վաճառքի:
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Արա Պապլոյեան Խորհրդարան Անցնող Ուժերուն Մաղթեց Պահպանել Այն Արժէքները, Ինչի Համար Իրենք Մինչեւ Այսօր Պայքարած Են
ԱԺ արտահերթ ընտրութիւններուն խորհրդարան չանցնելու եւ կրկին ԱԺ նախագահ չըլլալու
պարագային Արա Պապլոյեան 7րդ գումարման
ԱԺին մաղթեց մեծ ջանքեր ներդնել տնտեսութեան
զարգացման եւ բնակչութեան բարեկեցութեան
հարցին մէջ:
«Արմէնփրես»ի հաղորդմամբ՝ այս մասին ան

ըսաւ լրագրողներու հետ զրոյցի ժամանակ:
«Ես կարծում եմ, որ մեր հիմնական նպատակը
պէտք է լինի մեր երկրի եւ Արցախի անվտանգութեան
ապահովումը, ժողովրդավարութիւնը, որ մենք այս
պահին ունենք, աւելի զարգացնելն ու ամրապնդելը,
այն արժէքները պահպանելը, ինչի համար մենք
մինչ հիմա պայքարել ենք»,- նշեց Պապլոյեան:

ՀՀ Երրորդ Նախագահը Կատարեց
Իր Քաղաքացիական Պարտքը

Լեւոն Տէր Պետրոսեան Քուէարկեց Խորհրդարանական
Արտահերթ Ընկերութիւններուն

ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսեանը եւ իր
տիկինը՝ Ռիթա Սարգսեանը, ԱԺ արտահերթ ընտրութիւններուն քուէարկեցին Կոտայքի մարզի
Ձորաղբիւրի թիւ 29/45 ընտրատեղամասին մէջ:
«Արմէնփրես»ի հաղորդմամբ՝ քուէարկութենէն
ետք Սերժ Սարգսեան հրաժարեցաւ պատասխանել
լրագրողներու հարցերուն:

Հայաստանի Հանրապետութեան առաջին նախագահ Լեւոն Տէր Պետրոսեան Երեւանի մէջ մասնակցեցաւ Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրութիւններուն:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, քուէարկութենէն ետք ան հրաժարեցաւ պատասխանել
լրագրողներու հարցին՝ նշելով, որ այդ քարոզչութիւն
կ'ըլլայ: ՀՀ առաջին նախագահը խոստացաւ ընտրութիւններու վերաբերեալ գնահատական տալ
անոնց աւարտէն ետք:
Միայն հարցին, թէ արդեօք մտահոգութիւններ
ունի՞ արցախեան հարցի վերաբերեալ, Լեւոն Տէր

Պետրոսեան ըսաւ. «Հայ ժողովուրդին մէջ կա՞յ
մէկը, որ մտահոգութիւն չունի»:
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ՆԱԽԱՏՕՆԱԿ ՍՈՒՐԲ ՅԱԿՈԲ
ՄԾԲՆԱՑԻ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ
ԵՒ
ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՆ ԾԱՌԻ ԵՒ ՄՍՈՒՐԻ
ԼՈՒՍԱՒՈՐՈՒՄ

Հանդիսապետութեամբ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ
Կազմակերպութեամբ
ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻՆ

Ուրբաթ, 14 Դեկտեմբեր 2018-ի երեկոյեան ժամը 5.00-ին, Սուրբ Գրիգոր
Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ տեղի պիտի ունենայ Սուրբ Յակոբ
Մծբնացի Հայրապետին նուիրուած Նախատօնակ, որուն աւարտին պիտի
կատարուի
հանդիսաւոր անդաստան Ս. Յակոբ Մծբնացի եւ
Ս. Նիկողայոս Սքանչելագործ Հայրապետներու Աջերով:
Ժամը 6.00-էն սկսեալ, Կաթողիկոսարանի շրջափակին մէջ, տեղի
պիտի ունենայ Նոր Տարուան տօնախմբութիւն, ծառի եւ մսուրի Լուսաւորում։
Նախաձեռնութիւնը պիտի ընդգրկէ երգ, նուագ, «Կաղանդ Պապա» ու
նուէրներ։
Կը հրաւիրենք մեր սիրելի ժողովուրդի բոլոր զաւակները, ստանալու
Սուրբ Հայրապետներուն օրհնութիւնը, գօտեպնդուելու անոնց հաւատքով
եւ միասնաբար հաճելի եւ ուրախ պահեր ունենալու:
Նշենք, թէ Սուրբ Հայրերուն Մասունքները Մայր Տաճարին մէջ պիտի
մնան
մինչեւ երեկոյեան ժամը 8.30։

ՀԲԸՄ- ՀԵԸ-Ի «ԱՐԻՆ»
ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԸ ԿԸ ՎԵՐՍԿՍԻ ԻՐ
ՓՈՐՁԵՐՈՒՆ

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի »Արին» պարախումբը, Նոյեմբեր ամսուան
փայլուն ելոյթներէն ետք, մօտ օրէն, պարուսոյց եւ գեղարուեստական ղեկավար տիկին Անի Կոստանեանի գլխաւորութեամբ պիտի վերսկսի
նոր տարեշրջանի փորձերուն:
Փորձերը տեղի պիտի ունենան ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան կեդրոնին մէջ, Նաքքաշ:
Պարախումբը կ'ընդունի վեց տարեկանէն սկսեալ դիմորդներ: Բոլոր անոնք,
որոնք կը փափաքին մաս կազմել ՀԵԸ-ի «Արին» պարախումբին, արձանագրութեան
համար կրնան դիմել ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Գրասենեակ, հեռ՝ 04- 523043/44 կամ
պարախումբի վարչութեան:
ՀԵԸ-ի «Արին» Պարախումբի Վարչութիւն

ՈՒՐՖԱՅԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ

ԿՐԹԱՆՊԱՍՏ
Սիրելի՛ հայրենակիցներ, սաներու կրթանպաստի 20182019 տարեշրջանի արձանագրութիւնները տեղի պիտի ունենան
ամէն Երեքշաբթի օր, մինչեւ 20 Դեկտեմբեր 2018, 6:00-էն 8:00,
միութեան տան մէջ, Պուրճ Համուտ, Տորա:
Կը խնդրենք մեր հայրենակիցներէն, որ յարգեն ճշդուած
թուականը:
ՈՒՐՖԱՅԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ
ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
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